
                                

 
 

                           
 

                                             

  

                                

 
 

                           
 

                                             

 

                                

 
 

                           
 

                                             

 

                                

 
 

                           
 

                                             

 



 

                             
 
 

                              
 
 

 
 
Si vols humanitzar els barris : lliures d’embussos, fums i 
renou, amb carrils-bici, aparcaments segurs per a bicis, 
zones verdes, carrers per a vianants...  
Si vols que els teus fills i filles puguin jugar al carrer i anar 
en bicicleta a l’escola...  
Si ets de les persones que utilitzarien la bicicleta per anar a 
fer feina, a classe, o a passejar per Palma, i no ho fas per por 
al trànsit... 
 

FES VALER ELS TEUS DRETS COM  A CICLISTA 
 
Perquè volem barris habitables i democràtics: on el trànsit 
no reprimeixi la convivència, no sigui un risc per a la  nostra 
seguretat –la de vianants i com a ciclistes- ni per a cap 
col· lectiu (infants, persones amb mobilitat reduïda...)  
Perquè exigim infraestructures per al mitjà de transport més 
sostenible: la bicicleta. 
 

 
 

VINE A FER UNA VOLTA EN BICICLETA PER 
PALMA. EN GRUP SEREM VISIBLES I ENS FAREM 

NOTAR 
 

www.biciutat.org 
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